
د کاپيسا نجراب کې د ظالمو اربکيانو لخوا ملکي خلکو ته 

 اوښتي تلفات او ایښودل شوې جریمې

دکابدد  سددرس سددمور خددور    ۱۹هددد د ربيددث ال ددان   ۱۴۴۰چددې د کددال هددد    ۱۳۹۷ پدده شدد دمه د  جدد   د 

او غدي     پچغدار درسافغانيده درسپده  د کاپيسدا وییدد دنجدراب ولسدوال  اربکيانو() ادارې مليشو

 . کې عمليات پې  کړلس در

دښدم  دقیيلده وسدلو پده بدې دریغده کدارولو سدرس نیدر کورونده   په سخته یخن  کدې د د ژمي موسم او 

  مسج ونه  م رسې او عام المنفعه ځایونه ویجاړ او زیانم  شول.

او  اربکيانو په هغو کې مورچې جوړې کدړې    چې دجنګ په دورار کې خلکو پرایښي و هغه کورونه

 او توشددکېغددال   حتدد   ر آیتشددته سدداما د ګرمولددو پدده خددادر یددې دخلکددو پدده کورونددو کددېدځددار 

  ي او ځني یې له ځار سرس وړ  د .سوځول

پده یددادو شددوو سدديمو کددې تدر دوو مياشددتو پددور  دکابدد  رژیددم دایلده جددارو وسددله والددو عمليددات روا ر 

ر بد  چلند  او لده زورس کدار له خلکو سرس نې کې پخوامجاه ی  وو پ ې ګناس چې دغه ساحه  و دښم  

شش کاوس چې لده بد  قومند ار نده   د هرې ساحې قومن ار کوهجریمه کيښودل یې کور په هراخيسد  

 ر  کور څخه نی   جریمې واخيستلې.نو یې له ه ې کړ  او نغ ې پيسې نېر مهمات وسائ    خ  

لده حکومدد څخده من دور رف غندي مشداور وزیدر د  چې داش دداهر صافي ناک عمليات وحشتدغه 

قومند ار عبد ا  د تګاب ظالم او وحدشي قومن ار عبد الککيم اخند زادس   ب الهاد  آمر ع کړل او 

 قومن ار بدار ا  او حداجي خوشدال  قومن ار عب الجبار   قومن ار خار آغامن ار ګ  اکبر  وق  خار

  له خوا پي  او پا  ته ورسي ل.

 ه ین ې نول د :په یادوو شوو ساحو کې ددښم  دم المو  وحشد او دجریمو لنډ ليسد پ
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 غی   دره نجراب کاپیسا

هشت الک افغان   ۸۰۰۰۰۰
از جریمه ... این پول قویم بود 

نمایندګان قویم از طرف اربیک ها  
 ګرفته شده است. 
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